
 IV LICEUM 
 Cieszymy się wysoką zdawalności

               Wybierz sukces!

 
 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka, informatyka, język angielski lub język niemiecki
 

 

Gimnazjalisto!
Jeśli rozważnie myślisz o swojej przyszłości
zrozumieć świat, masz świadomość ogromnej roli nauk 
ścisłych w rozwoju naszej cywilizacji to 
politechniczną! 
W przyjaznej atmosferze, w gronie osób o podobnych 
zainteresowaniach będziesz mógł doskonalić 
umiejętności i pogłębiać swoją wiedzę.  Po maturze 
absolwenci tej klasy będą wyróżniającymi się 
studentami takich kierunków, jak m. in. matematyka, 
informatyka, automatyka i robotyka, tele
mechatronika, elektronika, telekomunikacja i ekonomia

Współpracujemy ze służbami mundurowymi
zainteresowanych uczniów) przygotujemy Cię do testów kwalifikacyjnych do służb mundurowych 
(specjalistyczne zajęcia sportowe przygotowujące do testu sprawności fizycznej, zajęcia 
przygotowujące do testu psychologicznego, wykłady z zakresu funkcjonowania służb mundu
zajęcia na strzelnicy).              

Dzięki współpracy z Akademią Górniczo
prowadzimy 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
zdawalnością egzaminu maturalnego 

Wybierz sukces!    Postaw na doświadczenie! 

 
      KLASA Fn    

 

POLITECHNICZNA 
     jeden oddział - 32 uczniów 
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język angielski lub język niemiecki 
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Uczymy, wychowujemy i kształcimy

Pomagamy mu we wszechstronnym r

Naszym dużym atutem jest bogata oferta bezpłatnych 

zajęć pozalekcyjnych. Część z nich finansowana jest 

z funduszy unijnych. Proponujemy m.in. możliwość 

zdobycia certyfikatów (np. Europejski Certyfikat 

Umiejętności Komputerowych ECDL

CISCO). Uczniowie, chcący doskonalić umiejętności 

językowe poprzez praktyczne ich zastosowanie

poznawać świat uczestnicząc w międzynarodowym 
projekcie Comenius, w którym współpracujemy 

z dziewięcioma szkołami z różnych państw Europy.

mundurowymi. W ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych (tylko dla 
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e do testu psychologicznego, wykłady z zakresu funkcjonowania służb mundu

Dzięki współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie 
prowadzimy dla naszych uczniów Rok Zerowy AGH z matematyki

 

Uczymy, wychowujemy i kształcimy młodego człowieka. 
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